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PROJECTOMSCHRIJVING
Het winkelhart van Spijkenisse heeft recentelijk een grondige verbouwing 
ondergaan. Het afgelopen jaar heeft de gemeente zich er hard voor 
gemaakt dat veel leegstaande winkelpanden een nieuwe invulling kregen 
en dat is gelukt! Niet alleen het winkelaanbod werd gronding onder de 
loep genomen ook de algehele uitstraling en de parkeergelegenheid in het 
stadshart werden vernieuwd. 

PROJECTVOORWAARDEN
De Stadhuisparkeergarage was na ca. 30 jaar toe aan een kwaliteitsimpuls. 
Niet alleen de vloer van de in- en uitrit werd vernieuwd maar de hele vloer 
van de parkeergarage kreeg een nieuwe afdeklaag. Daarnaast werden 
de wanden, kolommen en het plafond geschilderd en alle technische 
installaties vervangen. In de City Plaza garage werd daarnaast een lekkage 
tussen de verdiepingen -1 en -2 vastgesteld en waren de elektrische 
installaties eveneens aan vervanging toe. 

SIKA OPLOSSING
De City Plaza garage werd voorzien van het OS13 systeem, bestaande uit 
een laag Sikafloor®-375 ingestrooid met Sikadur®-501 en een eindlaag 
Sikafloor®-378.

In de Stadhuisgarage werd gekozen voor een eenvoudiger systeem; hier 
was geen sprake van vochtindringing door lekkages en kon dit systeem 
volstaan. Op de bijna 10.000 m2 werd door applicateur BetonRestore 
het scheuroverbruggende OS8 systeem. bestaande uit Sikafloor®-378, 
ingestrooid met Sikadur®-505 aangebracht. Deze eindlaag heeft een 
hoogglans afwerking waardoor een optimale lichtreflectie plaatsvindt op 
zowel de wanden als de plafonds. 

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard
Adviesbureau: Gemeente Rotterdam
Applicateur: BetonRestore

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
69/2016) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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